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Z
ejména e-commerce v posledních 

letech prodeji zařízení v  seg-

mentech IT a  CE doslova pře-

bírá nadvládu – již v roce 2015 průzkum 

Gartneru zjistil, že napříč šesti význam-

nými trhy (USA, Francie, Velká Británie, 

Čína, Brazílie a Indie) byla třetina chytrých 

telefonů a tabletů zakoupena on-line. Na 

trzích střední Evropy je dnes tento podíl 

v řadě segmentů ještě vyšší. On-line nákup 

umožňuje porovnání a výběr z nepřeberného 

množství značek a modelů i snadné srovnání 

cen napříč domácím a někdy i zahraničními 

trhy. E-commerce na jednu stranu výběr 

zákazníka komplikuje (příliš velká nabídka 

rozhodnutí ztěžuje – jestliže kupujete chytrý 

telefon s iOS, je snadné vybrat si ideální pří-

stroj, v případě Androidu je to naopak tak-

řka nemožné). Na druhou stranu je situace 

snazší díky dostupnosti on-line hodnocení, 

recenzí a komentářů na webech prodejců, 

srovnávačů a sociálních sítích, které z valné 

část nahradily někdejší doporučení v okruhu 

přátel, rodiny nebo odborných recenzí.

To vše znamená, že výrobci, distributoři 

a prodejci zařízení a poskytovatelé služeb 

musejí usilovněji pracovat na odlišení se od 

konkurence. Klíčovou roli proto hraje inova-

ce – jenže ta čistě produktová má dnes velmi 

krátkou životnost. Je většinou otázkou maxi-

málně měsíců, než konkurence srovná krok. 

Nelze-li se spolehnout na inovaci technologií 

a zařízení, je třeba inovovat jinak – například 

hledat nové cesty, jak získat a udržet zákaz-

níky, třeba tím, že „objevíte“ nové typy zaří-

zení a zážitků, které jim mohou nabídnout. 

Inovace by také měla souviset se „vzdělává-

ním“ těchto klientů, neboť opravdu zkušení 

a zapálení se stávají příznivci a advokáty nejen 

zařízení, ale též zážitků.

Při hledání nových cest, jak oslovovat, zís-

kávat a udržet zákazníky, je důležité vyjasnit 

si, na jakých typech trhů se se svými zařízení-

mi (či službami) v současné době pohybujete, 

Většina výrobců zařízení 
pro koncové uživatele 

(spotřebitele i fi rmy) dnes 
používá jak nepřímý, 

tak přímý způsob 
prodeje zákazníkům 
– ať už v kamenných 

obchodech, nebo on-line. 
Argumentem pro přímou 

cestu je lepší kontrola 
nad celým hodnotovým 

řetězcem a zákaznickou 
zkušeností. V oblasti 
distribučních kanálů 
se ale objevují nové 

strategie, které mohou 
být zajímavé pro všechny 
zainteresované: výrobce, 

dovozce, distributory, 
prodejce i zákazníky. 

Vybrali jsme pro 
tento článek tři, které 

doporučují analytici 
společnosti Gartner.

JAK PŘITÁHNOUT 
ZÁKAZNÍKY? 

Lukáš Erben

Přestaňte prodávat jen jim. 
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případně na jaké chcete vstoupit. Analytici 

Gartneru rozdělují trhy na tři základní 

kategorie:

Etablované trhy – produkty zde mají 

tradici, jsou uživatelům dobře známy. 

Penetrace a  míra využívání jsou vysoké 

a zlepšování se často týká jen technologic-

kých inovací. Udržet si pozici je obtížné, 

růst je ještě těžší. Typickým příkladem je 

trh mobilních zařízení a pozice fi rem jako 

Apple a Samsung.

Nové tržní niky – obvykle jde o nové typy 

produktů začínající jako „nika“, která se do 

masového trhu rozvinout může, ale nemusí 

(nebo to může trvat mnohem déle, než bylo 

původně předpokládáno). Příklady mohou 

být trh „akčních HD kamer“, který vytvo-

řila fi rma GoPro, nebo různé obléknutelné 

(fi tness) elektroniky, jako jsou výrobky fi rem 

Fitbit a Garmin.

Partnerské trhy – jde o případy, kdy vý-

robky lze prodávat samostatně, větší smysl 

ale dává jejich zařazení do většího komplet-

ního „balíčku“, který zajistí plnohodnotný 

uživatelský zážitek. Typickým příkladem 

může být oblast připojené (chytré) domác-

nosti, která funguje opravdu dobře, jen jsou-

-li její prvky integrovány (a integrovatelné) 

do širších funkčních a ovladatelných celků. 

Sem patří například produkce Netatmo, 

Philips, Nest a dalších.

Prodávejte jinak, jiným
S tím, jak se zákazníci stávají díky snad-

no dostupným informacím na internetu 

vzdělanější (někteří dokonce až „vševědou-

cí“), ale také zahlcenější, je třeba rozvíjet 

prodejní aktivity zcela novými směry, a to 

i v případě, že to znamená prodávat menší 

objem nebo oslovit zcela nové kategorie 

zákazníků. Podstatné je, že tato taktika 

může vést k celkově lepším zákaznickým 

zážitkům, a tedy k nárůstu klientů, kteří se 

budou vracet a doporučovat daný produkt či 

službu dál. Co to znamená v praxi?

1. Prodávejte třetí straně, která promě-
ní váš produkt či službu v zážitek

Jde o metodu, kde mohou výrobci, po-

skytovatelé služeb, distributoři, a dokonce 

i reselleři získat díky novému obchodnímu 

modelu přístup k zákazníkům, které by ji-

nak neoslovili. V poslední době se objevuje 

například model, kdy obchodní partner 

umožní klientovi vyzkoušet si výrobek 

či službu (o které by se jinak možná ani 

nezajímal).

Výtečným příkladem je zmíněná fi rma 

GoPro, již rostoucí technologická konku-

rence vedla k nápadu uzavřít partnerství 

se 17 hotely řetězce Mariott v Latinské 

Americe a Karibiku. Hotelům dodala ka-

mery a vybavení pro zpracování a sdílení 

videa – produkty byly následně nabízeny 

k  zapůjčení hostům, kteří si tak mohli 

vyzkoušet, co lze s akční kamerou natočit 

a jak snadné je videa ihned sdílet. Navíc 

šlo o hosty na dovolené, kteří měli dostatek 

času se nové „hračce“ věnovat – nikoliv jen 

pár minut či hodin, ale třeba několik dnů. 

GoPro muselo nicméně investovat na-

příklad do školení zaměstnanců přísluš-

ných hotelů, aby mohli zájemcům kameru 

správně předvést a naučit je ovládání včetně 

úprav a sdílení videa. Podobné modely si lze 

představit (a objevují se) například v oblasti 

chytrých a fi tness náramků a hodinek v pré-

miových fi tness a welness centrech (v Praze 

například v Holmes Place).

2. Prodávejte více v balíčcích

V případě zcela nových a rodících se trhů 

může být vytváření balíčků (bundling) 

cestou, jak rychle navýšit prodej a etab-

lovat se nebo trh doslova vytvořit z nuly. 

Na loňském MWC například Samsung 

oznámil, že bude svou sadu pro virtuální 

realitu (Gear VR) nabízet zdarma k před-

objednávkám Galaxy S7. Společnost tak 

investovala do samotného zařízení namísto 

investic do marketingu, podpory prodeje 

a komunikace. Může se to zdát jako drahá 

cesta, výhodou ale je, že náklady na balíček 

Jaké otázky si položit, než vytvoříte nový partnerský program?

 DOPORUČENÍ

S rozvojem digitální ekonomiky se objevuje řada nových produktů a služeb, jimž je třeba 
najít vhodnou cestu na trh. Vedení fi rem by si při vytváření nepřímých strategií využívajících 
distribuční a partnerské kanály mělo odpovědět na řadu důležitých otázek, které sestavili 
analytici Gartneru. Otázky mohou využít i sami distributoři a prodejci – stačí o nich uvažovat 
opačně – co můžeme výrobcům a poskytovatelům nabídnout, o jaký typ partnerství se 
chceme ucházet, jaké zákazníky umíme oslovit či obsloužit, jakou roli chceme hrát mezi 
ostatními partnery či prodejci apod.

Analytici Gartneru vytvořili studie řady „Tech go-to-market“ pro dodavatele technologií 
a poskytovatele služeb, které se detailně věnují každé z výše uvedených otázek i dalším 
tématům z oblasti prodejních kanálů a partnerských ekosystémů.

Zdroj: Gartner, březen 2016

Čeho chceme partnerstvím dosáhnout?Důvod

Co budeme od partnera chtít – prodej, servis, vývoj, nebo všechno?Smysl/účel

Jak chce náš zákazník kupovat naše produkty a služby – od koho a v jaké podo-
bě (např. – jako součást řešení, nebo samostatně)?Cesta

Jaký typ partnera vyhovuje výše uvedeným bodům, jsou vůbec partnerství vhod-
nou cestou na trh?Druh/typ

Kolik partnerů budeme potřebovat, abychom splnili naše obchodní cíle?Počet

Jak by měl náš ideální partner „vypadat“?Ideální profi l

Co partnerovi nabídneme?Propozice

Jaké přípravy, aktivity, rozpočet a typ programu budeme v rámci podpory part-
nerů potřebovat?Připravenost

Jak budeme měřit úspěšnost spolupráce s partnery?Metriky

Projděte si 
otázky znovu 

a otestujte své 
předpoklady 
a očekávání
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s VR sadou se ze 100 % promění v prodejní 

výsledky a skončí plně v rukou zákazníka.

3. Využijte sdílenou ekonomiku

Jakmile přestanete uvažovat o prostém pro-

deji klientovi a posunete se k obsluze uži-

vatele, naladíte se na aktuální vlnu: rostoucí 

počet lidí je ochotný sdílet to, co používají 

jen zřídka. Sdílená ekonomika (platba za 

používání namísto kupování, případně 

koupení a následné půjčování za poplatek) 

je sice poněkud nadužívaný pojem a v pod-

statě jen jiné označení pro půjčovny a pro-

nájmy doplněné o digitální rozhraní, těm, 

kdo se do ní zapojí, ale nabízí úspory (nebo 

příjmy), menší zatížení životního prostře-

dí a optimalizaci využívání zařízení, která 

někdy zastarávají spíše morálně než skuteč-

ným opotřebením. Kromě sdílení je velmi 

populární i spoluvlastnění a příklady obou 

trendů lze nalézt v řadě oblastí – doprava, 

ubytování, jídlo, služby. To je možné díky 

sociálním platformám a technologiím, které 

umožňují, aby se lidé se společnými zájmy 

snadno spojovali a deklarovali svou důvě-

ryhodnost. Podle průzkumu společnosti 

PwC bylo již v roce 2014 v USA nějakým 

způsobem zapojeno do sdílené ekonomiky 

19 % dospělé populace.

Jde stále o poměrně nový trend, zejména 

v oblasti CE a IT, příkladem může být fran-

couzská sociální platforma ShareVoisins 

(sousedské sdílení), v níž je možné nabíd-

nout zařízení a přístroje, které jste ochotni 

sdílet se svými sousedy z blízkého okolí. 

Může jít o žebříky, fritézy, rozkládací poste-

le nebo akční kamery či vodotěsná pouzdra. 

Pro výrobce, poskytovatele, distributory 

a prodejce mohou být platformy sdílené 

ekonomiky možnost, jak cíleně prodávat 

zařízení, která budou sdílena nebo spo-

luvlastněna (případně mohou takovou 

platformu i sami vytvořit). Jistě je možné 

namítnout, že je tu riziko, že se tak namísto 

tří či pěti zařízení prodá jen jediné. Stejně 

tak ale může platit, že by nebylo prodáno 

zařízení žádné, nehledě na to, že i sdílení 

a spoluvlastnění může být cestou, jak si zá-

kazníci zařízení lépe vyzkoušejí a pak raději 

koupí vlastní. Ostatně jak praví jeden bývalý 

kolega, psycholog: „Nic není lepší životní 

lekcí proti sdílené ekonomice než něko-

likaleté sdílení koupelny, sporáku, pračky 

a ledničky na studentské koleji.“ 

Lukáš Erben, vendor executive manager, 

KPC Group – zastoupení Gartner pro ČR, 

SR a Rumunsko.

Při přípravě tohoto článku byly využity 

studie společnosti Gartner:

Tech Go-to-Market: Innovate Your 

Channel Strategy to Attract Consumers 

(G00302177), březen 2016, analytici: 

Stephanie Baghdassarian, Bruno Lakehal

Tech Go-to-Market: Emerging Technology 

Providers — Questions to Ask Before 

Building a Partner Program (G00301711), 

březen 2016, analytik: Mark Paine

Gartner je nezávislá výzkumná a pora-
denská společnost zaměřená na IT. Více 
než 1 200 analytiků Gartner studuje na 
2 000 technologií, provádí tržní analýzy 
175 technologických segmentů, sleduje 
přes 2 000 dodavatelů a publikuje ročně 
na 5 000 benchmarků. Gartner má celo-
světově přes 14 tisíc klientů; je mezi nimi 
75 % fi rem z žebříčku Global 500.
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